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Јавно комунално предузеће ,, Водовод и канализација '' Панчево, обавља следеће 

делатности: 

-     скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће за подручје града Панчева и 

насељених места  Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, 

Јабука и од 2018. године Глогоњ, 

- одвођење отпадних и атмосферских вода са подручја града Панчева. 

Основна делатност је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а шифра делатности 

је 3600. 

На дан 31.12.2018. године, лице овлашћено за заступање је дипл.инг.грађ Александар 

Радуловић, директор. 

Седиште Предузећа је у Панчеву, адреса: улица Ослобођења бр.15, е-mail: office@ 

vodovodpa.rs, web: www.vodovodpa.rs 

Порески идентификациони број Предузећа је 101864517, матични број Предузећа је 

08487502, уписано у Регистар привредних субјеката под бројем 8230050034 од 

18.03.1993.године. 

Организациона структура Предузећа и управљачка структура дата је у графицима у прилогу. 

Број запослених на дан 31.12.2018. године  на основу кадровске евиденције износи 252.   

Овим извештајем је обухваћена основна проблематика обављања ове делатности у 2018. 

години. 

 

 

1.     СНАБДЕВАЊЕ  ВОДОМ 
 

 

У оквиру снабдевања водом обављају се следеће делатности : 

-   захватање и дистрибуција сирове – непречишћене воде  

-   производња – пречишћавање сирове воде у воду за пиће и 

-   дистрибуција воде за пиће. 

 

Водоводни систем чине : 

-   изворишта 

-   постројења за пречишћавање 

-   резервоари 

-   црпне станице 

-   магистрални цевоводи 

-   разводна мрежа и 

-   прикључци. 

 

Као и ранијих година, снабдевање водом је вршено из изворишта ,,Сибница'', изворишта 

поред филтер станице и изворишта у Градској шуми. 

 

У току 2018 год. за производњу ,,сирове воде'' располагали смо са 93 бунара и то: 

- на иворишту ,,Сибница'' 59 бунара, 

- на изворишти Филтер станица 8 бунара и 

- на изворишту Градска шума 26 бунара. 

 

Годишњим планом инвестиција, у току 2018. године, било је предвиђено обнављање 

капацитета сирове воде. У складу са овим планом, извршенo је  бушење 5 бунара на 

локацијама код којих су постојећи бунари услед старења изгубили издашност. 
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Почетком календарске године извршена је анализа рада бунара на  извориштима, односно 

разматра се стање сваког бунара појединачно, прати евентуално опадање капацитета током 

експлоатације, као и снижење динамичког нивоа подземне воде.  

Рад радника ангажованих на пословима који се обављају на извориштима сводио се на 

праћење рада бунара, поправке и замену дотрајалих делова опреме, односно на одржавању 

изворишта у функционалном стању. У области развоја изворишта анализира се рад бунара и 

планира обнављање капацитета, води надзор на ликвидацији бунара ван функције, као и  

учешће на изради и овери Елабората билансних резерви подземних вода. 

                                                            

На пословима одржавања вршене су:          

- замене неисправних пумпи у 4 бунара, 

- замена дотрајалих експлоатационих цеви у 6 бунара, 

- демонтажа хидромашинске опреме у 3 бунарa, 

- замена пробушених експлоатационих цеви новим у 2 бунара, 

- замена неисправних затварача, вентила и водомера у 10 бунара, 

- израда и замена шахт поклопаца на 7 бунара, 

- ремонт 2 електрокотла 72 кW,  

- реконструкција спољне расвете у кругу старог постројења, 

- ремонт фреквентних регулатора бунарских пумпи 11 кW 4 комада  

- ремонт циркулационих пумпи за узорковање из резервоара чисте воде 1 комад 

- изградња контажно – демонтажног објекта 120м3 на локацији изворишта Сибница. 

 

Поред ових радова изведени су и сви радови на редовном одржавању у области машинског и 

у области електро и пнеуматског одржавања: 

- Отклањање кварова на инсталацијама осветљења и енергетским кабловима за напајање 

изворишта,  

- Превентивни прегледи и одржавање разводних и командних ормана на извориштима, 

- Одржавање комплетне хидромашинске опреме: пумпи (за град, прање, евакуацију), 

компресора, дуваљки и одвлаживача и сушача ваздуха, 

- Одржавање електро пнеуматских инсталација и уређаја,  

- Одржавање система за аутоматско управљање радом филтерских поља, 

- Одржавање система за аутоматско управљање радом бунара, 

- Поправка и одржавање система за хлорисање и неутрализацију на свим објектима 

(ППВ, Омољица, Долово, Караула и Јабука) 

- Редовно одржавање трафо станица,  

- Редован ремонт вијчаних компресора, 

- Одржавање инсталација електричног осветљења на нивоу предузећа  и 

- Редовно одржавање котлова за грејање и осталих грејних тела на нивоу предузећа. 

 

Вода са изворишта се прерађује на постројењима за пречишћавање. Старије постројење, 

пројектованог капацитета 340 л/сек изграђено је пре 43 године, а делимично реконструисано 

1995., 1996. и 2006. године. Новије постројење капацитета 400 л/сек пуштено је у рад 1987. 

године и у 2017. години је урађена санација објеката аерације, филтер сале и затварачнице 

код главног резервоара, у складу са пројектом „ИМС“ из Београда. 

 

И поред великих проблема због дотрајалости опреме, одржана је основна функција 

постројења и то: издвајање гвожђа, мангана и амонијака које у себи садржи бунарска вода у  

врло високим концентрацијама. Пречишћена вода је имала квалитет који задовољава 

критеријуме Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. 
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Контрола  квалитета воде за пиће обавља се: 

-  екстерно, од стране Завода за здравствену заштиту у Панчеву,  

-  интерно, у лабораторији предузећа на свака три сата. 

 

Закључак годишњег извештаја Завода за јавно здравље Панчево, о квалитету воде у 

дистрибутивној мрежи је следећи:  

             

„Узорковано је и анализирано на микробиолошку исправност укупно 1210 узорака од 

којих је 46 узорака (3,80%) било неисправно. Узимајући у обзир само присуство патогених и 

условно патогених микроорганизама проценат микробиолошке неисправности је 0,17%, 

што је и у складу са препорукама Светске Здравствене Организације (WНО) да је 

прихватљив проценат микробиолошке неисправности  до 5% на годишњем нивоу. 

- Узорковано је и анализирано на физичко-хемијску исправност 1210 узорака воде од 

којих је 40 узорака (3.30%) било неисправно. Најчешћи узрок неисправности била је 

повећана концентрација резидуалног хлора. 

Према препорукама Светске Здравствене Организације (WНО) прихватљив 

проценат физичко-хемијске неисправности је до 20% на годишњем нивоу.“ 

 

Лабораторија предузећа је током 2018. године континуирано вршила контролу исправности 

воде за пиће и то: 

- контрола физичко-хемијских параметара (1108 узорака на сировој води, 3554 узорака 

(NO2) и 4078 узорака (NTU) на филтерима новог ППВ, 3840 узорака (NO2) и 4635 

узорака (NTU) на филтерима старог ППВ, 3239 узорака (NO2) и 3242 узорака (NTU) у 

базенима на новом ППВ, 3238 узорака (NO2) и 3236 узорака (NTU) у базенима старог 

ППВ, 3239 узорака (NO2) и 3238 узорака (NTU) на потису чисте воде за град и 1200 

узорака на различитим локацијама у граду). 

- бактериолошка контрола (више пута у току године на свим изворишним бунарима у раду 

и пред пуштање у рад (243 узорака) као и сирова вода свакодневно,  1458 узорака на 

различитим локацијама у граду као и за све погонске параметре (1086)). 

 

Од постројења до града, вода се транспортује путем два магистрална цевовода, један 

пречника 500 мм а други 800 мм, укупног капацитета 1100 л/сек. На водоводној мрежи 

постоји 31.934 прикључака, oд тога су 30.222 прикључци за домаћинства, а 1.712 прикључци 

правних лица. 

У току 2018. године, од укупно пречишћених  9.932.797 м3 воде, у град је дистрибуирано 

9.565.539 м3  воде за пиће, а 366.412 м3 је утрошено на воду за прање филтерских поља. Од 

укупно дистрибуиране воде према граду, кроз водомере потрошача је прошло 7.245.064 м3 

(76%), а 2.320.475 м3 (24%) су губици. Губици су мањи у односу на прошлу годину, а далеко 

испод  вишегодишњег просека у Србији који се креће између 30% и 36%. 

Од 7.245.064 м3 укупно продате воде, 82 % је утрошено за потребе домаћинстава,  7% за 

потребе установа, а 11%  за потребе привреде.  

            

Умањење губитака и даље треба да остане један од проритета у пословању предузећа, а као 

превентиву за њихово смањење неопходно је континуирано спроводити низ активности од 

којих наводимо : 

- боље откривање скривених кварова у земљи са отицањем воде, 

- брже реаговање радника ЈКП-а на уочене хаварије на мрежи итд.,  

- реконструкција односно замена старих нарочито поцинкованих цевовода савре-

меним полиетиленским, 

- боље мерење испоручене воде, односно редовна замена водомера, 
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- проналажење неевидентираних прикључака 

- смањење контролисаних губитака ( јавне чесме,фонтане, хидранти...) 

 

Овде напомињемо да ових 24 % представља збир стварних губитака у водоводној мрежи и 

тзв. контролисаних губитака(''необрачуната вода'') 

Стварни губици представљају ону количину воде која отекне у подземље и не види се на 

површини терена. Настају на старим цевоводима посебно на челичним и челичнопо-

цинкованим. Најефикаснији метод за смањење ових губитака је реконструкција старих 

цевовода и изградња нових, али су за то потребна велика средства.  

,,Необрачуната вода'' се јавља као резултат нетачности код мерења водомера, кваровима на 

њима, крађама воде путем дивљих прикључака, немогућношћу очитавања свих водомера и 

сл. Поред наведеног у ову категорију спада и вода која се користи за прање улица и 

заливање јавних површина града Панчева чија се потрошња такође не мери.  

Ови губици су на нивоу просечних вредности губитака који се јављају у осталим градовима 

Србије, али су још увек већи од губитака који се јављају у земљама Европске уније. 

Максимална дневна дистрибуција воде ка граду забележена је 31.07.2018. и она је износила 

30.208 м3. 

Минимална дневна дистрибуција воде за пиће забележена је 01.01.2018. и она је износила  

22.816 м3. 

Минимална дистрибуција воде за пиће је око 3-4 сата (24.01.2018.- 123 л/с), а  максимална је 

у летњем периоду  у интервалу од  19 до 22 сата (21.08.2018. – 490 л/с). 

За дезинфекцију воде за пиће у току на ППВ је утрошено 17.000 кг хлора. 

За дохлорисaње у подстаници Омољица утрошено је  око  220 кг хлора, а за дохлорисaње у 

подстаници Долово утрошено је око 70 кг хлора. Из горе наведеног следи да је за 

производњу 1 м3 воде за пиће – дистрибуиране воде потребно утрошити воде за прање 0,038 

м3 и  1,79 грама хлора.  

 

У току 2018. године у Сектору за производњу воде је монтиран нови мотор за велику пумпу 

за потис воде у град, набављена су и 2 нова мотора за мале пумпе за потис ( монтажа истих 

ће се извршити у току 2019.). Резултат тога је да са пумпама које су ремонтоване имамо 

поуздане склопове који ће допринети и уштеди електричне енергије. 

Такође, обезбеђена је додатна количина сирове воде бушењем нових бунара, а извршена је 

реконструкција система за „евакуацију“ пумпи на старом постројењу.   

         

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне мреже. Све хаварије на 

водоводној мрежи отклањане су у року од 24 сата. Урађен је већи број нових водоводних 

прикључака. 

 

На пословима  одржавања водоводне мреже, у 2018. години извршено је: 

- санирање 57 хаварија на уличној мрежи пречника од 63 до 800, 

- санирање  153 хаварија на кућним прикључцима, 

- санирање 35 затварача и 5 хидранта, 

- 1443  интервенција у водомерним шахтовима, 

- израда 56 нових кућних прикључака и 54 накнадних уградња водомера,                                                                                                   

- замена 6835  водомера,                                                  

- испирање водоводне мреже по захтевима лабораторије за контролу квалитета 

воде. 

               

На основу свих наведених разлога, снабдевање водом становника Панчева и насељених  

места може се за 2018. годину оценити као добро. 
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2.  ОДВОЂЕЊЕ  ОТПАДНИХ  ВОДА 

 

 

Канализациони систем града је сепарациони, тј. посебним системом се одводе употребљене, 

а посебним системом атмосфеске воде. 

Употребљене воде из стамбених зграда и дела индустрије се одводе канализационим 

системом који се састоји од 142.401 метра канализационе мреже са 8 црпних станица и 2 900 

шахтова на мрежи. На канализационој мрежи постоји 14.052 прикључака са просечном 

дужином прикључка од око 10 метара. Од укупног броја прикључака 12.260 су прикључци 

за домаћинства, а 1.792 су прикључци за правна лица. Канализацију користи око 70.000 

становника града.  

Поједини,мањи делови града  још нису покривени канализацијом. То се односи у првом 

реду на новије делове града настале ,, дивљом '' градњом Караулу и део Мисе. Употребљене 

воде са ових подручја се  изливају у подземље или у Мали рит. Из ових података се види да 

је изградња канализационе мреже у деловима града који је немају приоритетни задатак са 

становишта повећања животног стандарда грађана и са еколошког становишта,  

Највећи део индустријских отпадних вода није прикључен на канализациони систем, већ се 

отпадне воде директно изливају у Мали рит ( из  '' Крзнаре '' ) и у Надел ( из ''Зона Млекаре'' 

и '' Штиркаре''... ). На канализациони систем су повезане:  ''Зона Тесле '' и фабрика авиона. 

''Азотара '', '' Петрохемија '' и '' Рафинерија '' имају своје независне канализационе системе. ,, 

Азотара '' своје употребљене воде делимично пречишћава пре него што их посебним 

каналом, заједно са водом од хлађења, одводи у Дунав.  

Употребљене воде ''Петрохемије '' и ''Рафинерије'' се пречишћавају на њиховом заједничком 

постројењу. Ови подаци се односе на локације са објектима без обзира да ли се у њима 

одвија производња или не.                                                                

            

Канализациони систем отпадних вода је у 2018. години  одржаван у сложеним условима. 

Проблеми у раду су се јављали како на црпним станицама тако и на канализационој мрежи. 

То се пре свега односи на око 9 километара канализационе мреже у подземној води. До тога 

је дошло после изградње хидроелектране ,,Ђердап'' а мрежа је због конфигурације терена 

грађена испод кота 73,00 мнв. односно на дубинама већим од 4 метра. Будући да се већи део 

те канализације градио од бетонских цеви у лесоидном тлу, ова канализација је непрестано 

угрожена од продора подземних вода са околним материјалом, па се на њој јављају увек 

велике хаварије.                                                                  

                 

У 2018. години на систему отпадних вода, извршене су следеће активности: Извршено је  

препумпавање 5,726.011 m3  отпадне  и  делимично атмосферске  воде на  свим  

црпним станицама у граду. Оволика количина препумпане воде појављује се зато што се 

највећи део воде препумпава два пута: први пут на црпним станицама у граду, а други пут 

на изливу на обали Дунава. Ова количина препумпане отпадне воде је 3.95 % већа од 

количине у 2017. години. Упоређујући са претходним годинама ово је знатно повећање 

количине воде која је препумпана. Узрок овог повећања могу бити топлотне пумпе. Велики 

проблем је све већи број корисника који за загревање користе систем топлотних пумпи и  

повратну воду упуштају у систем фекалне канализације. Значајно је истаћи да је за 

континуиран рад црпних станица отпадних вода било неопходно коришћење дизел агрегата. 

Нестанак електричне енергије и редовна контрола исправности агрегата проузроковао је 

током године 27 часова рада дизел агрегата. 
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Током 2018. год. ЈКП ,,Водовод и канализација" је одржавало 8 црпних станица, а на мрежу 

канализације прикључен је и Баваништански пут са три црпне станице. Такође смо на 

одржавање добили и ФЦС „Стари Тамиш“. Редовном контролом и поправкама оштећених 

делова, одгушивањем пумпи, омогућено је да црпне станице буду све време у функцији.                                                                  

У функцији су одржаване и кишне црпне станице на Котежу, у ул. Суботичкој и на Кеју 

Радоја Дакића код ,, Црвеног магацина ''.  

Tоком 2018. год. отклоњен је застој у раду пумпи услед загушења у 108 случајева. Број 

застоја у односу на прошлу годину је смањен за 29. Битно је нагласити да од укупног броја 

загушења само на станицама у Војловици је било 85. На ФЦС 2 „Народна Башта“, 

постављене су нове „N“ пумпе, поред тога, извршен је и редован сервис 2 пумпе, поправке и 

замене делова електомашинске опреме, односно одржавање система црпних станица у 

функционалним стању. 

 

У служби мреже канализације отпадних вода, у току 2018. године извршено је: 

      - Планско чишћење мреже, па је очишћено 60.344 м мреже и 1.1610 шахтова, 

      - Прање и чишћење сабирних базена на фекалним и кишним црпним станицама,  

      - Замена дотрајалих фекалних прикључака Ø160 укупно 5 комада, 

      - Замена дотрајалих и несталих шахт поклопаца  4 комада, 

      - Замена комплетних шахт поклопаца са рамом, бетонирање и издизање на коту терена 

на 18 шахтова, 

     - Израда и постављање АБ плоча уместо шахт поклопаца на 30 шахтова,  

     - Реконструкција кинета у шахтовима укупно 6 комад, 

     - Малтерисање зидова шахта укупно 3 комада, 

     - Израда нових прикључака на фекалну канализацију према пројектима техничког 

сектора укупно 73 комада, 

    - 333 интервенција на одгушењу прикључака,  

    - 133 интервенција на одгушењу на блоковској мрежи 

   - 117 интервенција на одгушењу фекалне мреже, 

   - Услуге чишћења фекалне канализације за трећа лица у вредности од 86.725,25 динара без 

урачунатог ПДВ. 

   

Од 2005. год. предузеће одржава и део тзв. блоковске канализације. То је мрежа цевовода 

канализације отпадних вода којом су стамбене зграде у насељима повезане са уличном 

канализацијом. Ова мрежа је изграђена у периоду од 1960. – 1983. год. од бетонских и 

керамичких цеви пречника 150 и 200mm. а чини је 12,5 km цевовода и 600 шахтова на њој. С 

обзиром да је ова мрежа представљала најзапуштенији део канализационог система, то је у 

прошлој години извршено радова на чишћењу шахтова, малтерисању, поправци кинета и 

каскада, замени шахт поклопца са рамом, на блоковској мрежи, укупно 460 h. 

 

Проблеми који угрожавају сигуран рад канализационог система су: 

- бетонске цеви у подземој води, 

- потребна je реконструкција реконструкција хидромашинске и електро опреме на црпним 

станицама а нарочито ФЦС ,,Лука Дунав'' и ФЦС „Моша Пијаде“. Најхитнији задатак је  

обезбеђивање парцеле за црпну станицу бр. 6 (главна станица за цео град) јер није у 

власништву града, 

- недостатак сервисног пута поред колектора кроз Мали рит и немогућност прилаза 

механизацијом за потребе редовног одржавања и у случају хаварије, 

- потребна замена старих и набавка нових специјалних возила итд. 
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3.        ОДВОЂЕЊЕ  АТМОСФЕРСКИХ  ВОДА 

 

Одвођење атмосферских вода се обавља системом цевовода и црпних станица тзв. ,,кишном 

канализацијом''.  

Ову мрежу чине кишни колектори од Ø 600mm до Ø 2000mm ,сабирна канализациона мрежа 

пречника од Ø 150mm до Ø 500mm, стара зидана канализациона мрежа пресека од 

600/400mm до 2000/1000mm укупне дужине од око 62.770 km, 2.554 сливничких веза и 1.517 

шахтова на њој. Oтворени бетонски канали у граду 3.691m. Уз ову мрежу, у функцији су и 

две црпне станице и то: ц.с. ,, Цревени магацин '' и  ц.с. у Суботичкој улици на Котежу.  

У 2018. години је одржавање кишне канализације вршено плански као и претходних година. 

Тиме је обезбеђено њено функционисање без већих застоја и поремећаја. Ови послови су: 

-Чишћење сливничких решетки на мрежи са појачаним интезитетом 2 или 3 пута годишње  

укупно 269 комада, 

- Редовно чишћење сливничких решетки на мрежи ( 1 пута годишње ) укупно 414 комада  

- Чишћење шахтова на мрежи 113 комада,  

- Чишћење цевне канализационе мреже на ужем градском подручју у дужини од 6.485 m,          

- Чишћење сливника од снега, леда и разног наноса (лишће, трава ...)   6.316 комада,                                     

- Чишћење сливничких веза пречника Ø 160 mm укупно 683 комада,  

- Извршена је замена дотрајалих и сломљених сливничких решетки новим сливничких 

решеткама укупно 2 комада, 

- Извршена је замена комплетних сливничких решетки новим сливничких решеткама укупно 

17 комада, 

- Извршена је замена сломљених и несталих шахт поклопаца укупно 3 комада и постављено 

је 10 бетонских  плоча на шахтовима на којима су недостајали шахт поклопци, 

- Извршено је чишћење отворених бетонских канала у улицама Светозара Милетића, Цара 

Душана, Светог Саве и Димитрија Туцовића у дужини од 1.420 метара, 

- Вршено је редовно чишћење базена на кишним ЦС у Суботичкој и код «Црвеног 

магацина», 

- Учествовано је у постављању осигурања од крађе шахт поклопаца и сливничких решетки 

по годишњем уговору са извођачем радова, 

- Извршена је дератизација шахтова фекалне и кишне канализације по годишњем уговору са 

извођачем радова. 

Највећи проблеми у граду који се тичу кишне канализације и даље су неизграђеност кишне 

канализационе мреже ( наводимо пример да Стрелиште које је највеће насеље у граду нема у 

потпуности изграђену кишну канализацију ) као и постојање старе зидане кишне 

канализације чији степен замуљености на појединим местима достиже и до 90%. Ова 

канализација покрива делове центра града и о њој не постоје никакви технички подаци. 

Напомињемо да је ову канализацију врло тешко чистити специјалним возилима, а да 

ситуација буде још тежа ова канализација је испресецана другим подземним 

инсталацијама,тако да је практично непроходна. Да је изградња кишне канализације један од 

приоритетних задатака најбоље се види из податка да је укупна дужина канализационе 

мреже 61 км, од којих 4 км чини стара зидана кишна канализација.  

Да би постојећа мрежа атмосферске канализације нормално функционисала потребно је 

урадити следеће: 

- оспособити за рад кишну ЦС ,, Црвени магацин '' ( решити процуривање на устави 

и реконструисати хидромашинску и електро опрему ), 

- очистити све изливе канализације који су у великој мери запуштени и затрпани,                                                                

- извршити реконструкцију – поправку старих зиданих колектора и њихово 

детаљно чишћење, 

- изградити  ЦС у ул. М. Пупина. 

-  
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4.   ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ 

 

 

У току 2018. године у Сектору за производњу воде је избушено 5 (пет) нових бунара, који ће 

допринети обезбеђивању потребне количине воде за прераду.  

Такође, извршена је набавка прво једног великог мотора за потис воде за пиће у град, а 

затим још 2 (два) мала мотора за исту сврху. Овим је почела замена старе опреме на новом 

постројењу  из 1987. године новом. У реализацији је и замена већег броја затварача на чистој 

води који су исте старости. Тиме се добија на већем степену искоришћења, самим тим на 

мањој потрошњи електричне енергије и на знатно поузданијем раду. 

Урађен је и Пројекат за препумпавање воде од прања филтерских поља на основу кога се 

планира даље у 2019. години фазна реализација.  

 

 Током  2018. године завршена је изградња водоводне мреже у насељу Стари Тамиш у 

дужини од око 3000 метара (15.727.615,00 динара). Поред тога изграђена је недостајућа 

водоводна мрежа у улици Јабучки пут у дужини од око 3700 метара (вредност инвестиције 

19.014.570,00 динара) ,  водоводна мреже у улици Пелистерска просек у дужини од око 340 

метара (вредност инвестиције 2.894.623,00 динара), замењен је део цевовода сирове воде у 

Градској шуми у дужини од 370 метара (вредност инвестиције 7.936.740,00 динара). 

Настављена је изградња водоводне мреже дуж улице Новосељански пут у дужини од 870 

метара.                                                                

 

У  2018. години завршена је изградња I фазе Градског фекалног колектора - инвестиције на 

изградњи фекалне канализације на територији града Панчева: завршена је изградња - I фазе 

Потамишког колектора - дуж Јабучког пута од улице VII нова до улице Книћанинове у 

дужини од 3692 метара са две ФЦС. Изградњом I фазе Потамишког колектора створени су 

услови за прикључење Северне индустријске зоне на фекалну канализацију. 

 

На основу Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину, за Изградњу градског фекалног 

колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у 

Луци Дунав I фаза, током 2018. године наплаћено је по фактурама укупно 203.558.869,54 

динара из буџета града Панчева и измирене обавезе према Извођачу. 

  

Урађено је и регистровано 68 нових индивидуалних канализационих прикључака.  

                                 

У току 2018. године у Техничком сектору урађено је 244 техничких услова за изградњу 

објеката и/или инфраструктуре у граду Панчеву за правна и за пословна лица. 

 

Пројекти прикључака урађени су за: 

-за приватна лица:164 појединачних пројеката прикључака на водовод и канализацију и 

четири групна пројекта (Фекална Кудељарски насип I, II I III фаза, водовод Иве Курјачког-

Власинска) 

-за правна лица: 15 пројеката. 

У току је још израда водоводних прикључака за насеље Стари Тамиш (цца 80 прикључака) и 

фекалних прикључака за објекте који се налазе у ул. Баваништански пут (цца 20 

прикључака). 
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Када је у питању изградња и/ или реконструкција градске инфраструктуре водовода и 

канализације, у току 2018. године урађена је следећа пројектно техничка документација: 

1. Пројекат изградње атмосферске канализације (потис) са реконструкцијом ЦС у ул. 

Суботичкој 

2. Пројекат изградње водовода до Луке Дунав 

3. Пројекат изградње водовода у улици Пелистерској ( парцел 11994/14 к.о. Панчево) 

4. Пројекат реконструкције фекалне канализације у улици Карађорђевој 

5. Пројекат реконструкције фекалног колектора у улици Моше Пијаде 

6. Пројекат изградње водовода у ул. Баваништански пут (потес од дома слепих) 

7 .Пројекат изградње водовода у ул. Сердар Јанка Вукотића 

  

Исходоване су употребне дозволе за следећу документацију: 

1. Атмосферска канализација у улици Баваништански пут 

2. Фекална канализација у улици Баваништански пут 

3. Фекална канализација у насељу Кудељарски насип 

4. Фекална канализација у улици Марка Краљевића 

 

У току 2018 год припремани су потребни подаци у вези инфраструктуре водовода и 

канализације ради израде Студије о постојећој водоводној и канализационој мрежи односно 

увођење ГИС програма (ГИС окружење). 
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5.  ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 

 
 

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је по годишњем финансијском извештају за 2018. 

годину остварило укупан приход од 954.822.526 динара и укупан расход од 946.737.216 

динара. Добитак   износи 8.085.310  динара.  

 

У Билансу успеха приказани су основни показатељи резултата пословања у 2018. години са 

поређењем у односу на остварене резултате у 2017. години и на планиране показатеље за 

2018. годину: 

БИЛАНС УСПЕХА 
за период од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године 

 

      у хиљадама динара  
 
 

Група 
рачуна
-рачун 

 
 
 

П О З И Ц И Ј А 

                                     
Износ 

  

 

 

 

5/3 

 

 

 

 

5/4 

   
АОП 

НА
ПО
МЕ
НЕ 

 
Oстварење 

2017 

 
План 2018 

 
Oстварење 

2018 

  

1 2   3 4 5 6 7 

  ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА 

     

60 ДО 
65, 

ОСИМ 
62 И 63 

 
А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
(1002+1009+1016+1017) 

1001   
701.286 

 
946.861 

 
878.603 

125 93 

60 I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ 
(1003+1004+1005+1006+1007+1008) 

1002       

600 1.Приход од продаје робе матичним 
и зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1003       

601 2.Приход од продаје робе матичним 
и зависним правним лицима на 
иностраном тржишту  

1004       

602 3.Приход од продаје робе осталим 
повезаниим правним лицима на 
домаћем тржишту  

1005       

603 4.Приход од продаје робе осталим 
повезаниим правним лицима на 
иностраном тржишту  

1006       

604 5.Приходи од продаје робе на 
домаћем тржишту 

1007       

605 6.Приходи од продаје робе на 
иностраном тржишту 

1008       

61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 
1010+1011+1012+1013+1014+1015 ) 

1009  680.148 940.761 855.097  

126 

 

91 

610 1. Приход од продаје готових 
производа и услуга матичним и 
зависним правним лицима на 
домаћем тржишту 

1010       

611 2. Приход од продаје готових 
производа и услуга матичним и 
зависним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1011       

612 3. Приход од продаје готових 
производа и услуга осталим 

1012       
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повезаним правним лицима на 
домаћем тржишту 

613 4. Приход од продаје готових 
производа и услугаосталим 
повезаним правним лицима на 
иностраном тржишту 

1013       

614 5.Приход од продаје готових 
производа и услуга на домаћем 
тржишту 

1014   
680.148 

 
940.761 

 
855.097 

 

126 

 

91 

615 6. Приход од продаје готових 
производа и услуга  на иностраном 
тржишту 

1015       

64 III ПРИХОДИ ОД 
ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА
,ДОНАЦИЈА и сл. 

1016   
21.138 

 
6.100 

 
23.506 

 

111 

 

385 

65 IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017       

 РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА 

       

50 до 
55, 62 
И 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ  I (1019-
1020-1021+ 
1022+1023+1024+1025+1026+1027+1
028+1029)>0 

1018   
692.557 

 
963.526 

 
833.227 

120  

86 

50 1. Набавна вредност продате робе 1019       

62 2. Приходи од активирања учинака и 
робе 

1020   
 

 
 

 

 
 

  

630 3. Повећање вредности залиха 
недовршених и готових производа и 
недовршених услуга 

1021       

631 4. Смањење вредности залиха 
недовршених и готових производа и 
недовршених услуга  

1022       

51 
осим 
513 

 
5. Трошкови материјала 

1023   
45.733 

 
65.980 

 
43.401 

 

95 

 

66 

513 6. Трошкови горива и енергије 1024  49.976 58.500 58.352 117 100 

52 7. Трошкови зарада, накнада зарада 
и осталих личних трошкова 

1025  319.252 347.118 313.640 98 90 

 
53 8. Трошкови производних услуга 1026  75.980 281.384 242.449 319 86 

540 9. Трошкови амортизације 1027  142.613 131.000 105.105 74 80 

541 до 
549 

10. Трошкови дугорочних 
рзервисања 

1028  2.197 4.000 6.312 287 158 

55 11. Нематеријлни трошкови 1029  56.806 75.544 63.968 113 85 

 В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-
1018 ) > 0 

1030  8.729  45.376 520  

 Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-
1001) > 0 

1031   16.665 
 

   

 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
(1033+1038+1039) 

1032  16.791 10.100 
 

8.518 51 84 

66 
ОСИМ 

662,663
,664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД 
ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И 
ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 
(1034+1035+1036+1037) 

1033       

660 1.Финансијски приходи од матичних 
и зависних правних лица  

1034       

661 2.Финансијски приходи од осталих 
повезаних правних лица  

1035       

665 3.Приходи од учешћа у добитку 
придружених правних лица и 
заједничких подухвата 

1036       

669 4.Остали финансијски приходи 1037       
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662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ( од 
трећих лица ) 

1038  10.440 10.100 8.149 78 81 

663 и 
664 

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 
И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (према трећим лицима) 

1039  6.351  369 6  

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 
1041+1046+1047) 

1040  5.033 4.069 9.841 196 242 

56 
ОСИМ 

562,563
,564 

I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ 
ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
(1042+1043+1044+1045) 

1041       

560 1. Финансијски расходи из односа са 
матичним и зависним правним 
лицима 

1042       

561 2. Финансијски расходи из односа са 
осталим повезаним правним лицима 

1043       

565 3. Расходи од учешћа у губитку 
придружених правних лица и 
заједничких подухвата 

1044       

566 и 
569 

4. Остали финансијски расходи 1045       

562 II. РАСХОДИ КАМАТА ( према 
трећим лицима ) 

1046      4.465 3.009 9.740 218 324 

563 и 
564 

III . НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 
И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (према трећим лицима) 

1047   568        1.060 
 

   101 18 10 

 Е. ДОБИТАК ИЗ 
ФИНАНСИРАЊА ( 1032-1040) 

1048  11.758 6.031    

 Ж. ГУБИТАК ИЗ 
ФИНАНСИРАЊА ( 1040-1032) 

1049    1.323   

683 и 
685 

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 
УСПЕХА 

1050   
65.816 

  
59.220 

 
 

 

90 

 

583 и 
585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ 
КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС 
УСПЕХА 

1051   
96.715 

  
94.435 

 

 

98 

 

67 и 68, 
осим 
683 и 
685  

 
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

1052   
10.548 

 
      10.870 

 
8.280 

 

78 

 

76 

57 и 58, 
осим 
583 и 
585 

 
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

1053   
8.221 

 
236 

 
6.171 

 

 

75 

 
2615 

 Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1030-
1031+1048-1049+1050-
1051+1052-1053) 

1054    10.947   

 Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1031-
1030+1049-1048+1051-
1050+1053-1052) 

1055   
 

8.085 

  
 
 

 

 

 

 

69 - 59 М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 
ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056   
 

  
 

  

59 - 69 Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ 

1057   
4.303 

 2.862 67  
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ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

 Њ. ДОБИТАК ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1054-
1055+1056-1057) 

1058    8.085   

 О. ГУБИТАК ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА (1055-
1054+1057-1056) 

1059    
   12.388 

  
 

 

 

 

 П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК        

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060       

ДЕО 
722 

II.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 
ПЕРИОДА 

1061       

ДЕО 
722 

III . ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ ПЕРИОДА 

1062       

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА 
ПОСЛОДАВЦА 

1063       

 С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-
1060-1061+1062-1063) 

1064    8.085   

 Т. НЕТО ГУБИТАК   (1059-
1058+1060+1061-1062+1068) 

1065  12.388   
 

 

 

 

 I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ 
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066       

 II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ 
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067       

 III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 
ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1068       

 IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 
ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1069       

 V.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ        

 1. Основна зарада по акцији 1070       

 2. Умањена (разводњена) зарада 
по акцији 

1071       

 

Укупни приходи остварени у 2018. години износе 954.822.526 динара и чине их пословни, 

финансијски, остали приходи и приходи који се односе на исправке из ранијих година.  

 

Пословни приходи су остварени у укупном износу од  878.603.142 динара (92% укупног 

прихода), а чине их: 

- приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, остварени у износу од 

855.097.476 динара, 

- приходи из буџета Града, део који се односи на 2018. годину, у износу од 1.298.829 

динара, 

- приходи од условљених донација за прикључке у укупном износу од 13.763.754 

динара и  

- приходи од осталих условљених донација, остварени у укупном износу од 8.443.083 

динара, од чега се 8.140.105 динара односи на донацију КфW банке. 

 

У Предузећу су интензивиране активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу 

нередовних платиша, као и искључивањем са мреже, што утиче на бољи проценат наплате. 

Наведеним активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се 

бржи обрт потраживања од купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и  
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отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-XII 2018.године у односу на фактурисано у 

истом периоду износи 97% (код грађана  94%, а код привреде  112%). 

 

У оквиру осталих прихода  -  из буџета, на основу Одлуке о буџету града Панчева за 2018. 

годину, у периоду I-XII 2018. године из буџета града Панчева наплаћене су фактуре за: 

Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са 

реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав  I фаза у укупном износу од 203.558.869,54 

динара, Изградњу фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву у 

укупном износу од 50.454,90 динара, Изградњу водоводне мреже у улици Преспанској и 

Власинској у износу од 46.800 динара, Изградњу водоводне мреже у улици Шарпланинскиј 

у износу од 37.200 динара, а за Изградњу прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ 

Стари Тамиш од укупно  фактурисаних 284.213,28 динара, наплаћен је износ од 247.386,32 

динара, док се у 2019. години очекује уплата још 36.826,96 динара. 

 

Финансијски приходи остварени су у укупном износу од 8.518.394 динара (1% укупног 

прихода), а чине их углавном приходи од камата за неблаговремено плаћене рачуне и 

приходи од камата на средства депозита.  

 

Остали приходи су остварени у износу од 8.280.089 динара (0,9% укупног прихода) и чине 

их приходи од наплаћених судских трошкова, адвокатских трошкова, трошкова 

извршитеља, приходи од наплаћених штета, као и други приходи. 

 

Приходи од усклађивања вредности потраживања износе 59.220.184 динара. Приходи који 

се односе на исправке из ранијих година су остварени у износу од 200.718 динара. 

 

Укупни расходи остварени у 2018. години износе 946.737.216 динара, а чине их пословни, 

финансијски, остали расходи и расходи који се односе на исправке из ранијих година.  

 

Пословни расходи су остварени у износу од 833.226.844 динара и чине их: 

 

Трошкови материјала и енергије износе 101.752.843 динара, од чега трошкови горива и 

енергије износе 58.351.751 динара, трошкови материјала за израду  1.438.123 динара, 

трошкови осталог материјала 31.072.117 динара (од чега се 27.093.637 динара односи на 

трошкове материјала утрошеног за одржавање основних средстава), трошкови резервних 

делова износе 2.953.710 динара и трошкови једнократног отписа алата и инвентара од 

7.937.142 динара.   

 

Трошкови амортизације и резервисања у 2018. години остварени су у износу од 111.416.954 

динара и чине 12% укупних расхода. Високи износ обрачунате амортизације од 105.104.769 

динара, последица је велике вредности основних средстава, која чини основицу за обрачун 

амортизације. Према усвојеном Правилнику о рачуноводственим политикама – обавезним 

према МРС, у 2018. години примењене су стопе амортизације садржане у Правилнику. 

Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију износе 1.529.598 динара, 

а трошкови резервисања за јубиларне награде износе 4.782.587 динара.  

 

За период I-XII 2018. године планирана маса бруто I зарада износила је 220.998.000 динара, 

а реализовано је 209.828.291 динар. Реализација је у границама планиране динамике. 

Реализоване трошкове зарада и накнадa зарада и остале личне расходе, поред наведеног, 

чине: порези и доприноси на терет послодавца у укупном износу од 38.134.095 динарa,  
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уговори о делу у износу 713.608 днара, уговори о привременим и повременим пословима 

798.869 динара, трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 250.368 

динара, накнаде члановима Надзорног одбора 1.378.369 динара, као и остали лични расходи 

и накнаде у износу од 62.536.215 динара, од чега се  22.367.303 динара односи на разлику 

зараде која се по Закону о привременом уређењу основица уплаћује у републички буџет. 
 

Укупан планиран број запослених на крају овог периода износио је 254 (232 на неодређено и 

22 на одређено), а број стварно запослених био је 252, од чега је 224 на неодређено и 28 на 

одређено време.   

 

Tрошкови производних услуга остварени у износу од  242.449.610 динара. Највеће учешће у 

овим расходима имају: 

- трошкови услуга на изради учинка - трошкови услуга подизвођача у износу од 202.595.153 

динара (21,4% укупних расхода) 
-   трошкови транспортних услуга у износу од 4.833.522 динара (0,5% укупних   расхода),   

-   трошкови услуга одржавања у износу од 19.171.109  динара (2% укупних   расхода), 

-   трошкови закупнина у износу од 345.119 динарa, 

-   трошкови рекламе и пропаганде у износу од 538.000 динара 

-   трошкови осталих услуга у износу од 14.966.707 динара (1,6% укупних   расхода), а чине 

их обавезни прегледи радника, бактериолошке и хемијске анализе воде, лабораторијске 

контроле отпадних вода, издавање разних решења, сагласности, трошкови на изградњи 

канализационе и водоводне мреже, као и трошкови осталих услуга. 

             

Нематеријалне трошкове у износу од 63.967.622 динара претежно чине: 

- трошкови премија осигурања у износу од 17.458.464 динара (1,8% укупних  расхода), 

- трошкови непроизводних услуга (судске и адвокатске услуге, уређења зелених 

површина, дератизација, чишћење просторија, трошкови геодетског завода, трошкови  

физичког обезбеђења, одржавања ИТ-програма) у укупном износу од 36.865.315 динара 

(3,9% укупних расхода),  

- трошкови репрезентације у износу од 777.596 динара (0,1% укупних расхода), 

- трошкови платног промета у износу од 1.400.439 динара (0,2% укупних расхода), 

- трошкови чланарина у износу од 760.337 динара (0,1% укупних расхода), 

- трошкови пореза (порез на имовину, накнаде за одводњавање, коришћење и заштиту 

вода, коришћење грађевинског земљишта и др.) у укупном износу од 5.338.429 динара 

(0,6% укупних расхода) као и 

- остали нематеријални трошкови (судски трошкови и таксе по основу утужења, трошкови 

вештачења, трошкови оглашавања у медијима за тендере и остало, административне и 

републичке таксе) у износу од 1.367.041 динара.( 0,2% укупних расхода). 

 

Финансијски расходи остварени су у укупном износу од 9.841.439 динара (од чега 9.696.892 

динара расходи камата по дугорочном иностраном кредиту - KFW) и остали расходи у 

износу од 6.170.900 динара, који се односе на део трошкова амортизације на извршена 

улагања у повећање вредности основних средстава.   

 

Расходи по основу обезвређења имовине, потраживања и краткорочних финансијских 

пласмана износе укупно 94.435.476 динара или 10% укупних расхода. У највећем делу, у 

износу од 67.561.842 динара -  односе се на  обезвређење потраживања од купаца, односно 

ненаплаћена  потраживања старија од 90 дана од дана доспелости, која су индиректно 

отписана преко исправке вредности на терет расхода, а износ од 26.873.634 динара односи 

се на обезвређење учешћа у капиталу других правних лица  -  ХИП Петрохемије - по одлуци     
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Надзорног одбора бр. 5-1/19 t.4 од 30.04.2019.g.Расходи који се односе на исправке из 

ранијих година износе  3.062.556 динара. 

 

Током 2018. године, послато је 11.935 опомена, по основу којих је наплаћено 32.314.024 

динара. По истим опоменама утужено је 647 корисника по основу дуга у износу од 

12.946.013 динара и искључено са мреже 62 корисника. 

 

Текућа ликвидност постојала је током целе 2018. године, при чему Предузеће није 

користило никакве кредите за извршавање редовних плаћања.  

 

Редовно је вршено читање водомера и испостављање рачуна, а самим тим постизала се 

сталност у динамици потраживања од купаца и приливу по том основу. Вршена је замена 

водомера у насељеним местима која су прикључена снабдевању, као и редовна замена 

водомера и увођење комбинованих водомера, чиме се постиже тачније мерење потрошених 

количина воде. Кишна и блоковска канализација одржаване су на терет сопствених 

средстава, што је додатно повећало трошкове  с обзиром да није било  прилива из буџета по 

том основу. 

 

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ 

Панчево, донетим Одлуком Надзорног одбора број 5-1/76 т.3 од 03.03.2017.године и 

Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, 

донетим Одлуком Надзорног одбора број 5-1/76 т.2 од 03.03.2017.године, планирано је да се 

у 2018.години изједначе тарифе за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из 

категорије правних лица, односно да се утврди јединствена цена за све категорије 

потрошача.  

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на седници одржаној дана 

16.04.2018.године, донео је Одлуку број: 5-1/7 т.3 о утврђивању јединствене цене воде за све 

категорије потрошача у висини од 59,88 динара по м3 и јединствене цене отпадне воде за све 

категорије потрошача у висини од 47,85 динара по м3. Скупштина града Панчева је дана 29. 

јуна 2018.године донела Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању јединствене цене воде за све категорије 

потрошача и отпадне воде за све категорије потрошача, број 5-1/7 т.3 од 16.04.2018.године, а 

које је ступило на снагу и примењује се почев од 01.07.2018.године. 

 

ЈКП”Водовод и канализација” Панчево је годинама уназад ликвидно и редовно измирује 

своје обавезе, а пословни приходи и расходи су стабилна категорија, са учешћем пословних 

прихода у укупним приходима у просеку од око 90 %, (92% у 2018.г.), као и пословних 

расхода у укупним расходима од око 90% (88% у 2018.г).  Ипак, годинама уназад, Предузеће 

је остваривало губитак. Један од разлога је висока амортизација као последица велике 

вредности основних средстава. У апсолутном износу амортизација је такође била релативно 

стабилна категорија, са тенденцијом повећања, обзиром на велика улагања у основна 

средства последњих година. Из тог разлога, а на захтев ДРИ урађена је процена века трајања 

основних средстава, која је извршена и спроведена у књигама, чији је ефекат смањење 

укупних трошкова обрачунате амортизације за 2018. годину, што је утицало на укупан 

резултат пословања. Истовремено, на резултат пословања, такође, значајно је утицало 

повећање броја потрошача (Јабука, Глогоњ) и активности на спровођењу наплате 

потраживања. 

 

На основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину, бр.II-04-06-

3/2019-2 од 05.04.2019. године, коју је донела Скупштина Града, “Јавна предузећа чији је 

оснивач град Панчево, дужни су да најкасније до 30. новембра 2019. године, 99% добити по 
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завршном рачуну за 2018. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју 

одреди Градско веће Града.  

Расподела нето добити за 2018. годину Јавног комуналног предузећа „Водовод и 

канализација“ Панчево у износу од 8.085.309,80 извршиће се на следећи начин: 99% нето 

добити у износу од 8.004.456,70 динара уплатиће се у буџет града Панчева у складу са 

Одлуком о изменама одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину, а остатак нето добити у 

износу од 80.853,10 динара искористиће се за покриће губитке из претходних година, уз 

сагласност Надзорног одбора. 

 

Предузеће има обавезу  да и даље снабдева квалитетном водом за пиће потрошаче на 

територији Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, 

Долово, Качарево, Јабука, Глогоњ, а у наредном периоду, по прикључењу на градску мрежу 

и Банатског Новог Села, уз одвођење отпадних вода са територије Панчева, ствара 

предуслове за изградњу градског постројења за прераду отпадних вода и изградњу 

атмосферске канализације у Граду у складу с могућностима и стратегијом Града.     

 

Постизање бољег резултата пословања реализоваће се, поред осталог, побољшањем 

оперативне ефикасности објеката за водоснабдевање и канализацију кроз програме 

обнављања и реконструкције система, смањења цурења, оптимизацију мреже, унапређење 

мерења, контролу и реконструкцију процеса, проналажење бесправних прикључака, 

побољшање наплате итд. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Д и р е к т о р,  

 

                                                                                            Александар Радуловић, дипл.инг.грађ. 
 

 

 


		2019-06-13T08:39:47+0100
	Aleksandar Radulović 315764-2801962860036
	I am the author of this document




